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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα 
δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη 
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ένωση και να αποφασίζει 
σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να 
φυλάσσονται τα δεδομένα που 
συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η 
ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης για κάθε 
πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί 
και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά 
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, 
αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.

(20) Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να 
έχει πάντα τη δυνατότητα να δημιουργήσει 
τα δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη 
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ένωση και να αποφασίζει 
σε ποιο κράτος μέλος θα πρέπει να 
φυλάσσονται τα δεδομένα που 
συλλέγονται για την πρωτοβουλία. Η 
ομάδα των διοργανωτών θα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ένα μόνο επιγραμμικό 
σύστημα συγκέντρωσης για κάθε 
πρωτοβουλία. Τα ατομικά επιγραμμικά 
συστήματα συγκέντρωσης που δημιουργεί 
και διαχειρίζεται η ομάδα διοργανωτών θα 
πρέπει να διαθέτουν επαρκή τεχνικά 
χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά 
ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται, 
αποθηκεύονται και διαβιβάζονται ασφαλώς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 
Προς τούτο, η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει 
αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα 
επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ο οποίος βοηθά τα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης κατά την 
ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των 
συστημάτων δικτύου και πληροφοριών.
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Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω 
του ατομικού επιγραμμικού συστήματος 
συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος 
κράτους μέλους.

Η ομάδα διοργανωτών θα πρέπει να έχει 
πάντα τη δυνατότητα να δημιουργήσει τα 
δικά της επιγραμμικά συστήματα για τη 
συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης σε 
ολόκληρη την Ένωση. Τα δεδομένα που 
συγκεντρώνονται μέσω του ατομικού 
επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης 
αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους 
μέλους.
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